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  مقدمة

بقرار  ،تأسست وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى "األونروا"
بهدف تقديم برامج إغاثة ، 8/12/1949بتاريخ ( 302صادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة )رقم 

 .1948ام ا العمن ديارهم قسًرُهجِّروا وتشغيل لالجئين الفلسطينيين الذين 

الجئ فلسطيني، وتوفر التعليم للطلبة  5.9يشير املوقع الرسمي لألونروا إلى أنها تقدم خدمات لنحو 
ا ، كما توفر تعليًم143عددها  غعيادتها الـبال، وتوفر العالج الصحي يف 711يف مدارسها الـبالغ عددها 

 1جميع معاهدها.ا يف ا ومهنًيفنًي

وروبي والحكومات اإلقليمية، تحصل األونروا ىلع الدعم من الدول األعضاء يف األمم املتحدة واالتحاد األ
ت تعتمد ىلع املنظمات املجتمعية الصغيرة واملنظمات غير الحكومية الدولية التي تقدم خدماو

من عجز كبير يف ميزانيتها،  الوكالة ذلك تعانيمع و ،طوعية لألونروا، والشراكة مع منظمات أخرى
ونروا. ومما زاد األمر افة أماكن عمليات األبسبب تزايد عدد الالجئين، وتفاقم أوضاعهم املتردية يف ك

 تقليص الدعم املقدم للوكالة.كية دونالد ترامب بيرالقرار الذي اتخذه رئيس الواليات املتحدة األما سوًء

 حقائق مهمة

  60 إلىللوكالة الواليات املتحدة دعمها خّفضت 
مليون  125من دعم قدره أميركي مليون دوالر 

يف كانون الثاني  دوالر كان من املقرر تقديمه
2018 . 

   مليون دوالر،  200تسبب هذا التقليص بعجز قدره
من شأنه التأثير ىلع كمية املواد األساسية 

وقطاع  الغربية عن تأثيره ىلع تمويل املدارس يف الضفة فضالً املقدمة لالجئين الفلسطينيين، 
 غزة.

   يعني أن  ، وهذامليون دوالر 350أكثر من  2017ام عاللألونروا يف األميركي جمالي الدعم إبلغ
 2 .مدرسة تابعة لألونروا 700شخص ممن يتلقون التعليم يف ألف  525التقليص يهدد مستقبل 

  ا ملؤتمر املانحين الذي ُعقد ، وفًق2018لعام لتقدر ميزانية األونروا املخططة بأكثر من مليار دوالر
  مليون دوالر. 446 بنحو ، ويقدر العجز يف امليزانية2018نيسان  يف بروكسل يف

 اسم )الحفاظ ىلع الكرامة، وتقاسم  لَ مَ وَح، 2018روما يف آذار  ُعقد مؤتمر املانحين يف
ونروا ىلع ، وخالل املؤتمر حصلت األ املسؤولية، وحشد العمل الجماعي من أجل دعم األونروا(

 3مليون دوالر. 100دعم قدره 
  200بتقديم الدعم للوكالة، إذ تبرعت النرويج وتركيا وكندا بمبلغ إجمالي قدره عدة دول قامت 

  مليون دوالر للمساهمة يف تغطية عجز امليزانية.
 اإلسالمي والبنك تعاون تقوم املنظمة بعمل االتصاالت الالزمة لتوفير الدعم من منظمة ال

 مصادر بديلة للدعم.جل إيجاد أالدولي والبنك اإلسالمي للتنمية، من 
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 لدعم الدولي ىلع خدمات األونرواتداعيات تقليص ا

  4موظف من أعمالهم. 3100ألف تلميذ وتلميذة ويحرم ما يقارب  37توقف التعليم لنحو 
  توقف برنامج الرعاية الصحية األولية

عيادة  27الذي يوفر الخدمات يف 
صحية، كما أن برنامج اإلغاثة والخدمات 

 61الذي يوفر الخدمات لنحو  االجتماعية
ألف الجئ يعيشون تحت خط الفقر، 
وغيرها من الخدمات التي تقدمها 
الوكالة ىلع مستوى البنية التحتية 

 ؛وتحسين املخيمات وبرامج القروض
بالتوقف، األمر الذي  ةجميعها مهدد

 سينعكس سلًبا ىلع األوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين.
  الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان منذ العام  32500يصات نحو التقلمن سيتأثر

، ال سيما أن صندوق الطوارئ للمساعدات النقدية التي توزع عليهم شهرًيا مهدد 20115
 ا، وهذا سيفاقم من معاناتهم.قريًبالنضوب ب

  اإلقليمي، يف ا ىلع األمن فقط ىلع الالجئين الفلسطينيين، وإنما أيًضيؤثر التقليص ال
 وقت تشهد املنطقة العديد من املخاطر والتهديدات، خاصة خطر ازدياد التطرف.

 التوصيات

 حين ذلك العمل ىلع إلى دعوة األسرة الدولية للعمل ىلع رصد موازنة دائمة لألونروا، و
 الواقع.حقيقة ىلع أرض إلى ، وتحويل مخرجات مؤتمرات املانحين هاتملوازندعم عاجل 

 .تنفيذ حمالت وطنية ودولية، تضمن التدخل من أجل تغطية أي عجز يف ميزانية الوكالة 
  ال تتضمن أي خطة احتواء انتقاص من دور وعمليات الوكالة الحالية. أالتأكيد ىلع 
 عبر ها لكل املخططات الرامية إلى تصفية دور ادعوة إدارة األونروا للتعبير عن رفضه

 دريجي لخدماتها.التقليص الت
 .حشد الضغط الكايف لحث الواليات املتحدة ىلع التراجع الفوري عن إجراءاتها 

 املصادر
  www.unrwa.orgموقع األونروا  1

2 Statement by UNRWA Commissioner-General Pierre Krähenbühl, Unrwa, 17/1/2018. bit.ly/2DdzXh8 
3 Palestinian U.N. aid still $200 million short after Trump cuts, Reuters, 24/4/2018. reut.rs/2JD94tF 
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 bit.ly/2vNcvpg. 22/2/8201ن الين، أو ، فلسطي   ( تحذر من إمكانية توقف خدمات "أونروا" ف
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